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I.

Blok tematyczny: Witamy w przedszkolu
• Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących
w przedszkolu.
• Budowanie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich umiejętności i zdolności.
• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
• Udział w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych.
• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych
dzieciom.
• Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

II.

Blok tematyczny: Moja miejscowość
• Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjść poza
teren przedszkola.
• Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
• Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia
ratunkowego. Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
• Rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych.
• Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur
geometrycznych.
• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

III.

Blok tematyczny: Ja i Ty
•
•
•
•
•
•

IV.

Zabawy integrujące- ukazanie pozytywnych uczuć wobec kolegów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech
Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
Rozwijanie twórczej ekspresji muzyczno- ruchowej i plastycznej.

Blok tematyczny: W jesiennym sadzie i ogrodzie
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wspieranie dzieci
w formułowaniu poprawnych wypowiedzi.
• Poznawanie zmian zachodzących w sadzie i ogrodzie jesienią.
• Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie,
ogrodzie warzywnym.
• Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter,
wysłuchiwanie głoski o w wyrazach.
• Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej.

Piosenka dla Supełka
sł. Ewa Stadtmüller,
muz. Jerzy Ostrowski
Dnia pewnego późnym latem
nasz znajomy superkrawiec
znalazł kilka śmiesznych szmatek
i dał ponieść się zabawie.
Ref.: Lalalala (klap, klap),
Lalalala (klap, klap),
Lalalalalalalala.
Lalala (tup, tup),
Lalalala (tup, tup),
Lalalalalalalala.
Wziął igiełkę i niteczkę,
nie minęło czasu wiele,
jak spod ręki Antoniego
wystartował nasz Supełek.

Miasto
Bożena Forma
W mieście wielki gwar panuje,
samochody, autobusy,
ciężarówki, furgonetki,
motocykle, trolejbusy.
W środku miasta skrzyżowanie,
na nim światła znaki dają,
a po pasach szybkim krokiem
wciąż się ludzie przemieszczają.
Nagle stop! Głęboki wykop,
trzeba korki zlikwidować.
Już pojawia się policjant,
ruchem zacznie wnet kierować.

Ref.: Lalalala (bęc, bec)…

Na postoju sznur taksówek,
miejsce dla nich wyznaczone.
Mogą zawieźć cię bez przeszkód,
w którą tylko zechcesz stronę.

Teraz Pak ma przyjaciela,
z którym mu nie grozi nuda,
bo z Supełkiem, bo z Supełkiem
każda się zabawa uda.

Słychać sygnał – wóz strażacki
gasić pożar szybko jedzie,
a karetka pogotowia
do szpitala kogoś wiezie.

Ref.: Lalala (cyk, cyk)…

Chcesz swobodnie się poruszać
po ulicach w dużym mieście,
musisz dobrze znać przepisy
wtedy czujesz się bezpiecznie

Jest nas więcej – no i dobrze,
bo z przyjaźnią tak się dzieje,
że się mnoży, gdy ją dzielisz,
razem zawsze jest weselej.
Ref.: Lalalala (bum, bum)…

